
 
Postat astăzi, 17 ianuarie 2020 

 

ANUNȚ 
ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR 

 

PRECIZĂRI 
cu privire la aprobarea și aplicarea măsurilor specifice de egalizare a 

șanselor, pentru elevii/absolvenții clasei a VIII-a, 
la Simularea Evaluării Naționale/Evaluarea Națională, 

în anul școlar 2019-2020 
 

               Pentru aplicarea prevederilor cuprinse în art. 31 alin. 1-5 din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a Evaluării Naţionale a elevilor claselor a VIII-a, aprobată prin OMECTS nr. 4801/31.08.2010, 
ale  art. 4 (2) din OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 
pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 și art. 27 din OMEN nr. 3124/2017, prin prezenta,                                              
facem următoarele precizări: 
 

1. Pentru adaptarea procedurilor de examen, în cadrul Evaluării Naționale, în anul școlar 2019-2020, 
pentru elevii cu tulburări de învățare (TSI – dislexie, disgrafie, discalculie): părinții vor depune 
la Registratura ISMB următoarele documente în xerocopie: 

 Cerificatul de orientare școlară și profesională eliberat de către CMBRAE/ CJRAE, pentru 
elevii cu TSI; 

 Documentul medical din care să reiasă tipul de tulburare a învățării (dislexie/ disgrafie/ 
discalculie); 

 Certificat de naștere/ CI, după caz. 
 

2. Pentru toate celelalte situații/cazuri care implică/necesită adaptarea procedurilor de examen,                         
în cadrul Evaluării Naționale, în anul școlar 2019-2020, altele decât TSI, părinții vor depune la 
Registratura ISMB următoarele documente în xerocopie: 

 Referatul de expertiză medico-pedagogică eliberat de către Comisia municipală de orientare 
școlară și profesională (Policlinica Vitan, sectorul 3); 

 Certificat de naștere/ CI, după caz. 
 

3. Alte precizări: 
 Cererea tip se ridică, se completează şi se înregistrează de la/ la Registratura 

Inspectoratului Școlar al Municipiului București. 
 Condiţiile de egalizare a şanselor se vor aplica la Simularea Evaluării Naţionale 2020 și/ 

sau la Evaluarea Naţională 2020. 

Termenul pentru depunerea documentelor la Registratura ISMB, în vederea aprobării 
măsurilor de egalizare a șanselor este 28 februarie 2020, după această dată fiind acceptate numai 
cazurile medicale acute/excepționale. 
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